
จุดเรียนรู้ 
แม่ป๋ามสามฮัก 
ลดเปลี่ยนโลก9

ชุมชนบ้านแม ่ป๋าม เทศบาลตำาบลป ิงโค้ง อ.เชียงดา
ว จ.เชีย

งใหม่

  .indd   1 12/6/2565 BE   12:53 PM



จุด
เรียนรู้ 1

แผนที่ชุมชนบ้านแม่ป๋าม          4-5

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารชุมชนบ้านแม่ป๋าม            6

ธงสีเตือนภัยใส่ใจอากาศ            10

ขยะฮอมบุญ            14

ผักปลอดสาร อาหารปลอดภัย            16

จุด
เรียนรู้ 2

จุด
เรียนรู้ 3

จุด
เรียนรู้ 4

สารบัญ

  .indd   2 12/6/2565 BE   12:53 PM



ศูนย์ข้อมูลข่าวสารชุมชนบ้านแม่ป๋าม            6

ธงสีเตือนภัยใส่ใจอากาศ            10

ขยะฮอมบุญ            14

ผักปลอดสาร อาหารปลอดภัย            16

สวนลอยฟ้า           20

อ่างห้วยมะแหน หัวใจชุมชน           24

เสวียนฮักโลก          26

บ้านพอเพียง          28

ฝายสืบชะตา ฮักป่า ฮักน�้า         30

จุด
เรียนรู้ 5

จุด
เรียนรู้ 6

จุด
เรียนรู้ 7

จุด
เรียนรู้ 8

จุด
เรียนรู้ 9

  .indd   3 12/6/2565 BE   12:53 PM



แผน ท่ี ชุมชน บ้ านแ ม่ ป๋า ม

จุดเรียนรู้และสถานที่ส�คัญ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารชุมชนบ้านแม่ป๋าม

ธงสีเตือนภัยใส่ใจอากาศ

ขยะฮอมบุญ

ผักปลอดสาร อาหารปลอดภัย

9

8

7

6

5

4

3 

2

1 สวนลอยฟ้า

อ่างห้วยมะแหน หัวใจ๋ชุมชน

เสวียนฮักโลก

บ้านพอเพียง

ฝายสืบชะตา ฮักป่า ฮักน�้า

6

5

7

11

14

13

17

16

12

8

10

ทางเข้าหมู่บ้าน

ป่าชุมชน

  .indd   4 12/6/2565 BE   12:53 PM



5

4

3
2

9

1

14

15

13

ป่าชุมชนบ้านแม่ป๋าม

ระบบประปาภูเขา

สนามกีฬากลางหมู่บ้าน

ศาลาอเนกประสงค์ 17

16

15

14

13

12 

11

10 โรงเรียนบ้านแม่ป๋าม

วัดแม่ป๋าม

ฌาปนสถาน

ที่ท�การผู้ใหญ่บ้าน

ป่าชุมชน

ล�น�้าป๋าม

ศาลส�หรับ
ท�พิธีสืบชะตา
สายน�้า

ล�เหมือ
งสาธาร

ณะ

  .indd   5 12/6/2565 BE   12:53 PM



จุด
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	 “บ้านแม่ป๋าม” ได้ก่อตั้งขึ้นประมาณปี พ.ศ. 2491 ประชากรท่ีเข้ามาอยู่เป็นกลุ่มแรกในพ้ืนท่ีแห่งนี้  
เป็นคนงานลกูจ้างของบรษิทั บอมเบย์ค้าไม้ จ�ากัด เม่ือสญัญาสมัปทานป่าผนืนีห้มดลง บรษิทัดงักล่าวจึงต้องย้าย
ไปพ้ืนท่ีแห่งใหม่ แต่คนงานลกูจ้างกลุม่นีเ้หน็ท�าเลท่ีตัง้และลกัษณะของพ้ืนท่ีแถบนีมี้ความอุดมสมบูรณ์ จงึพากัน
ลาออกและได้ช่วยกันสร้างที่อยู่อาศัย ตั้งเป็นหมู่บ้านใหม่ลงหลักปักฐานบริเวณนี้ โดยชื่อของหมู่บ้านถูกตั้งข้ึน
ตามชื่อของล�าน�้าป๋ามท่ีไหลผ่านหมู่บ้านนั่นเอง

 จากนั้นไม่นานได้มีประชาชนจากอ�าเภอฮอด อ�าเภอดอยเต่า ท่ีถูกผลกระทบจากน�้าท่วมได้พากันอพยพ 

เข้ามาอยู่ในหมู่บ้านแม่ป๋ามแห่งนี้ นอกจากนั้น ยังมีคนพื้นเมืองอีกหลายกลุ่ม อาทิ จากอ�าเภอพร้าว ฝาง แม่แตง 
สะเมิง แม่ริม ฯลฯ พอทราบข่าวจากญาติพ่ีน้องก็ได้อพยพโยกย้ายมาอยู่รวมกัน จนกระท่ังมีจ�านวนเพ่ิมขึ้น 

เป็น 60 ครัวเรือน ในขณะนั้น

 ต่อมากรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศให้บ้านแม่ป๋ามเป็นหมู่บ้านท่ีถูกต้องตามกฎหมาย  
โดยให้ชื่อท่ีตั้งเป็น หมู่ท่ี 10 ต�าบลเมืองงาย อ�าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ และได้มีการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน 

ขึ้นมาปกครองลูกบ้าน โดยมีหมู่บ้านบริวารในการปกครองคือ บ้านปางมะเยา บ้านออน และบ้านแม่มะกู้  
จนผ่านมาถึงปี พ.ศ. 2520 มีการแบ่งเขตการปกครองใหม่ โดยให้ช่ือท่ีตั้งของหมู่บ้านแม่ป๋ามเปลี่ยนเป็น  
หมู่ท่ี 3 ต�าบลปิงโค้ง อ�าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน

1
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• หมู่บ้านจัดการน�้า
	 อย่างเป็นระบบ	
	 (เหมือง	ฝาย)
• ปรับปรุงแหล่งน�้า
• ปรับปรุงการใช้น�้า
	 อย่างเป็นระบบ
• หาวิธีการใช้ที่มี
	 ประสิทธิภาพ	
	 โดยการประชาคม

• จัดตั้งกลุ่ม
	 ผู้ใช้น�้า
	 ทางการเกษตร

สถานการณ์

พ.ศ.

กิจกรรม

ที่ตอบสนอง

ผลผลิต/

ผลลัพธ์

• เกิดการแย่งใช้น�้า
	 ด้านการเกษตร
• น�้าไม่เพียงพอ

2500

• คัดเลือกผู้มี
	 คุณสมบัติที่
	 เหมาะสม
	 ตามระเบียบ
• ผ่านการคัดเลือก
	 และเห็นชอบ

• หาคนดูแล/ช่วยเหลือ
	 บริหารจัดการหมู่บ้าน

2490

• จัดตั้งหมู่บ้านแม่ป๋าม		
	 โดยมี	นายอ้น	จันทร์ตา
	 เป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรก
• จัดตั้งคณะกรรมการ
	 หมู่บ้าน

 แผนภาพ สรุปท่ีมาและเส้นทางการ
พฒันาทุนทางสังคมในหมู่บ้าน

• ขาดรายได้เสริม
• ขาดความรู้

• เกิดโรคเรื้อรัง
	 และกลุ่มเสี่ยง
	 มากขึ้น

• หน่วยงาน
	 ให้การสนับสนุน
	 งบประมาณ
• จัดหาวิทยากร
	 บรรยาย
	 ให้ความรู้	 	
	 เรื่องอาชีพ

• จัดตั้งกลุ่มสตรี
• มีกองทุนให้กู้ยืม
• เกิดรายได้เสริม

• การดูแล
	 สุขภาพ
	 ไม่ทั่วถึง
• รับสมคัร	อสม.

• เกิดแกนน�า		
	 อสม.

2529 2540
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• ประชาชนยากจน
	 ตกเกณฑ์	จปฐ.

• นโยบายจาก
	 รัฐบาลจดัตัง้กองทนุ 

	 แก้ไขปัญหา
	 ความยากจน		 	
	 และส่งเสริมให้มี
	 ทนุ	ประกอบอาชพี

• กองทุนแก้ไขปัญหา
	 ความยากจน

2544

• กลุ่มกองทุน	
	 หมู่บ้าน

• กลุ่มออมทรัพย์	
	 เพื่อการผลิต

• ประชาชน
	 เข้าไม่ถึง
	 สวัสดกิารของรัฐ

• เกิดอุบัติเหตุ
• เยาวชนทะเลาะวิวาท
• เกิดภัยพิบัติในพื้นที่

2548

• นโยบายจาก
	 รัฐบาลต้องจัด
	 ให้ม	ีอปพร.	2%	
	 ของประชาชน
	 ในต�าบล

• เกิดกลุ่ม	อปพร.
	 ภายในหมู่บ้าน

2558

• เงินทุนจากภาครัฐ
	 และภาคประชาชน
• จัดตั้งกองทุน
	 สวัสดิการชุมชนฯ
• ประชาชนได้รับ	
	 สวัสดิการต่างๆ
• จ�านวนสมาชกิ
	 เพ่ิมขึน้
• เงนิทุนเพ่ิมขึน้

• มีกองทุน
	 สวัสดิการ
	 ชุมชน

• ปัญหาสิ่งแวดล้อม
	 (ดนิ	น�า้	อากาศ	ขยะ)

• ชุมชนปรับเปลี่ยน
	 พฤติกรรม	เพื่อช่วย
	 ลดการปล่อยก๊าซ	
	 เรอืนกระจก	และรกัษา 

	 สิ่งแวดล้อม

• เข้าร่วมโครงการ
	 ลดเปลี่ยนโลก
	 กับโตโยต้า
• ชุมชนรวมตัว
	 และปรับเปลี่ยน
	 พฤติกรรม
• ตามแนวทาง
	 อากาศดี	ดินอุดม
	 น�้าใสสะอาด
	 ปราศจากขยะ

2562

• เริม่ด�าเนนิโครงการ
	 แม่ป๋ามสามฮัก
	 ลดเปลี่ยนโลก

• เข้าร่วมประกวด
	 โครงการชุมชน
	 ลดเปลี่ยนโลก
	 กับสถาบัน
	 สิ่งแวดล้อมไทย
	 และบริษัท	โตโยต้า
	 มอเตอร์		ประเทศไทย
	 จ�ากัด

2563

• ได้รับรางวัล
	 ชนะเลิศ	
	 ถ้วยพระราชทาน
	 ชมุชนลดเปลีย่น 

	 โลก
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จุดธงสีเตือนภัยหมอกควันและ PM
2.5

  

ผสานการใช้เทคโนโลยี

ชุมชนบ้านแม่ป๋าม อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

จุด
เรียนรู้ ธง สีเ ตือนภัยใ ส่ใจอากาศ2
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สถานท่ี  
ธงสีเตือนภัยหมอกควัน ตั้งอยู่บริเวณฝั่งตรงข้าม
หน้าวัดแม่ป๋าม

แนวคิด
 ชุมชนบ้านแม่ป๋ามประสบกับปัญหาหมอกควันและไฟป่า ท่ีมักจะเกิดในช่วงสภาพอากาศปิดและ
ฤดูแล้งเป็นประจ�าทุกปี จึงได้หารือร่วมกันในการจัดท�าจุดเรียนรู้ธงสีเตือนภัยหมอกควัน โดยมีการขึ้น
ธงสีเตือนภัยในแต่ละวัน เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านทราบถึงปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก 
PM2.5 ในอากาศ รวมท้ังการสร้างความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงปัญหาหมอกควันและไฟป่าท่ีมี 

ผลกระทบต่อทุกด้าน โดยเฉพาะอันตรายต่อสุขภาพและการด�ารงชีวิต และหาทางจัดการร่วมกัน 

เพื่อไม่ให้เกิดไฟป่าลุกลามท�าลายทรัพยากรและป่าไม้ท่ีชุมชนรักและหวงแหน

การด�เนินงาน  

 การแจ้งเตือนภัยระดับความอันตรายของปริมาณฝุ ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ในอากาศ  
มีขั้นตอนดังนี้

เคร่ืองตรวจวัดปริมาณ
ฝุ่นละอองขนาดเล็ก

แจ้งเตือนคุณภาพอากาศ
ในไลน์แม่ป๋าม city

ธงสีแจ้งเตือนภัย ขึ้นธงสีเตือนภัย
และป้ายเตือนภัย

ในการป้องกันตนเอง

2
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ส�หรับความหมายของธงสีเตือนภัยแต่ละสี มีรายละเอียดดังตาราง

หมายเหตุ
1. ถ้า PM2.5 เกิน 350 ขึ้นไป เครื่องวัดอาจวัดได้ต�่ากว่าค่าท่ีแท้จริง
2. ค่าดชันเีกิน 500 ถอืว่าเกินกว่าท่ีจะรายงานได้ ให้ปฏบิตัติวัตามค�าแนะน�าของ AQGI 301-500 คือระดบัอันตราย 

 สีน�้าตาล
3. กลุ่มเสี่ยงได้แก่ เด็ก ผู้สูงอายุ สตรีมีครรภ์ ผู้ท่ีอยู่ใกล้แหล่งก�าเนิดแหล่งมลพิษ ท�างาน ออกก�าลังกาย เล่นกีฬา 
 กลางแจ้ง หรือผู้ท่ีมีโรคภูมิแพ้ ภูมิต้านทานต�่า  ระบบการหายใจ หัวใจ และหลอดเลือดสมอง
4. ค�าแนะน�าในการป้องกันตนเองจากปัญหาหมอกควันระดับ สีแดง สีม่วง และสีน�้าตาล
 • ควรปิดประตูหน้าต่างบ้านหรืออาคารให้สนิท ไม่ให้อากาศมีควันพิษภายนอกเข้าภายในบ้าน
 • ห้องท่ีไม่ติดเครื่องปรับอากาศสามารถใช้พัดลมได้
 • ใช้เครื่องฟอกอากาศชนิดมีแผ่นกรอง HEPA ท่ีมีขนาดเหมาะสมกับขนาดห้อง
 • หลีกเลี่ยงการท�ากิจกรรมนอกอาคารท่ีใช้แรงหนักและเป็นเวลานาน ๆ 
 • หากจ�าเป็นต้องออกนอกอาคาร ควรใส่หน้ากากท่ีสามารถป้องกันฝุ่นควันขนาดเล็กมากได้ เช่น หน้ากากชนิด  
  N95  หรือ FFP2
 • หน้ากากอนามัยธรรมดาไม่สามารถป้องกันฝุ่นเล็กจิ๋วเข้าสู่ร่างกายได้
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 นอกจากน้ีชุมชน เทศบาล และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องยังร่วมแรงร่วมใจกันจัดกิจกรรมต่าง ๆ  
ท่ีช่วยส่งเสริมให้ชุมชนมีอากาศท่ีดี ได้แก่
 • ประชาสมัพันธ์เสยีงตามสายในชมุชนให้ประชาชนลดการเผาในทีโ่ล่งและพ้ืนท่ีทางการเกษตร
 • รณรงค์ให้ประชาชนหันมาปั่นจักรยาน หรือเดิน ในระยะทางท่ีไม่ไกลมาก แทนการใช้รถ 

  จักรยานยนต์หรือรถยนต์
 • จัดอบรมโครงการป้องกันมลพิษทางอากาศเพ่ือสุขภาพท่ีดี สร้างความตระหนักและให ้

  ความรู้เก่ียวกับสาเหตุและภัยต่อสุขภาพ รวมท้ังวิธีป้องกันตนเองจากมลพิษทางอากาศ
 • จดัท�าศูนย์ปฏบัิตกิารไฟป่าและหมอกควนั ประชมุร่วมกันเพ่ือสร้างความเข้าใจและเกิดแนวทาง 
  การปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกันในชุมชน จัดชุดลาดตระเวนเพ่ือป้องกันและควบคุม 

  การเกิดไฟป่า ร่วมกันท�าแนวกันไฟในพ้ืนท่ีเสี่ยง มีการเชิญชวนให้เข้าร่วมเป็นจิตอาสา 
  ดับไฟป่า

ผลส�เร็จ 
1. ชาวบ้านเกิดความตระหนักต่อปัญหาหมอกควันและไฟป่า ช่วยกันลดการปล่อยมลพิษทางอากาศ  
 และมีวิธีการดูแลตนเองเม่ือต้องออกนอกบ้าน
2. ป่าท่ีชุมชนช่วยกันสอดส่องดูแลถูกท�าลายด้วยไฟป่าลดลง ความเสียหายน้อยลง เนื่องจากดับได้ 
 อย่างทันท่วงที
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3

ขยะฮอมบุญ เปลี่ยนขยะเป็นเงินเพื่อคนในชุมชน ผู้ให้อิ่มบุญ ผู้รับอิ่มใจ

ชุมชนบ้านแม่ป๋าม อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

จุด
เรียนรู้ ขยะฮอมบุญ
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ขยะฮอมบุญ เปลี่ยนขยะเป็นเงินเพื่อคนในชุมชน ผู้ให้อิ่มบุญ ผู้รับอิ่มใจ

ชุมชนบ้านแม่ป๋าม อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

สถานท่ี 
จดุรวบรวมขยะท่ีคดัแยกแล้วเพ่ือรอส่งรไีซเคลิ 
ตัง้อยู่บรเิวณฝ่ังตรงข้ามหน้าวดัแม่ป๋าม

แนวคิด
 ชมุชนบ้านแม่ป๋ามเป็นชมุชนชนบทท่ีอยูห่่างไกลจากตวัเมือง คนในชมุชนส่วนใหญ่ขาดความรูค้วามเข้าใจ 

ในเรือ่งของขยะ ไม่ทราบว่าขยะบางชนดิมีมูลค่า จงึจัดการโดยการน�าทุกอย่างท่ีคิดว่าเป็นขยะมารวมกัน 

แล้วน�าไปท้ิงตามสถานท่ีต่าง ๆ เช่น ในป่า สถานท่ีรกร้าง ขุดหลุมฝังหรือแม้แต่ท้ิงลงในแม่น�้าล�าคลอง 
ท�าให้คณุภาพของดนิและน�า้เสยี เป็นอันตรายต่อสิง่มีชวีติและส่งผลต่อการท�าเกษตรกรรมของคนในชมุชน 

ผูน้�าชมุชนและเทศบาลต�าบลปิงโค้งได้เลง็เหน็ถงึปัญหาเหล่านี ้จงึจดักิจกรรมให้ความรูแ้ก่ชาวบ้านเรือ่ง
การคัดแยกขยะและจดัประชมุหารือเพ่ือแก้ไขปัญหาดงักล่าวร่วมกัน จนเกิดโครงการ “ขยะฮอมบุญ” ขึน้

ผลส�เร็จ 
1. จากการน�าขยะท่ีรวบรวมได้ไปขาย เงินท่ีได้มาจะได้รบัการจดัสรรเพ่ือน�าไปช่วยเหลอืผูป่้วย ผูย้ากไร้  
 และผู้สูงอายุในชุมชนต่อไป การท�าบุญด้วยขยะนั้นถือว่าเป็นเรื่องท่ีง่าย เพราะขยะรีไซเคิลสามารถ 

 พบได้ในชีวิตประจ�าวันของทุกคน จึงท�าให้กิจกรรมขยะฮอมบุญมีความต่อเนื่องและยั่งยืน 
2. นอกจากน้ันยงัเป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อนอีกด้วย จากความร่วมมือร่วมใจกันคดัแยกและรับบริจาค 

 ขยะเพื่อส่งไปรีไซเคิล สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้เฉลี่ย 956 kgCO2e/เดือน

การด�เนินงาน  

 “ขยะฮอมบุญ” คือ การท�าบุญด้วยขยะนั่นเอง ถือเป็นกุศโลบายอย่างหนึ่ง โดยชาวบ้านจะท�าการ
คัดแยกขยะรีไซเคิลแบบแยกประเภทให้ละเอียด เช่น ขวดแก้ว ขวดพลาสติก กระป๋องโลหะ กระดาษ 
แล้วน�าไปหย่อนลงในกล่องบุญหน้าวัดท่ีได้จัดเตรียมไว้ให้ จากนั้นจะมีคณะกรรมการท่ีชุมชนได้จัด 

ตั้งขึ้น ท�าการตรวจสอบและจัดเตรียมขยะอีกครั้ง ก่อนน�าไปจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าเพื่อน�าไปขาย

ชาวบ้านคัดแยกขยะ
จากบ้านเรือน

น�าไปบริจาค
ที่กล่องบุญหน้าวัด

คณะกรรมการชุมชน
รวบรวมและตรวจสอบ

จัดกิจกรรม
ทอดผ้าป่า

น�าไปขายร้านรับซ้ือ
ขยะรีไซเคิล

น�าเงินไปช่วยเหลือผู้ยากไร้
ผู้ป่วยและผู้สูงอายุในชุมชน

3
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4

จุด
เรียนรู้ ผกัปลอดสาร อาหารปลอดภัย

 ตั้งแต่ปลูกผักกินเอง ก็ไม่ค่อยเป็นโรคอะไร 

รู้สึกว่าร่างกายดีขึ้น เวลามีคนมาขอแบ่งผักไปกิน ก็ให้ไป สบายใจ 

ทำาแล้วมีความสุข ได้แบ่งปันผลผลิตให้คนอื่นๆ ด้วย

นางจันทร์ทรา เทพพิกุล (แม่มอย) 
ชุมชนบ้านแม่ป๋าม อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
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สถานท่ี 
บ้านแม่มอย (จันทร์ทรา)

แนวคิด
 โรคภัยท่ีคุกคามชาวบ้านแม่ป๋าม ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ไม่ว่าจะเป็นความดัน 

เบาหวาน ไขมันในเส้นเลือด ปวดศีรษะ วิงเวียน คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย ท�าให้ชาวบ้าน 

เริ่มตื่นตัว และเล็งเห็นว่าพืชผักท่ีชาวบ้านน�ามารับประทานไม่มีความปลอดภัย เพราะส่วนใหญ่ 
ซ้ือจากตลาด ท�าให ้ มีสารเคมีปนเป ื ้อนสูง การบริโภคผักและผลไม ้ ท่ี มีสารพิษตกค ้าง  
จนก่อให้เกิดการสะสมสารพิษในร่างกาย เม่ือมีจ�านวนมากเกินกว่าท่ีร่างกายจะต้านทาน 

หรือขับออกมาได้ตามธรรมชาติ ก็จะท�าให้เกิดปัญหาสุขภาพในระยะยาว

การด�เนินงาน  

 นางจันทร์ทรา เทพพิกุล หรือแม่มอย เกษตรกรในชุมชนบ้านแม่ป๋าม จึงเริ่มหันมาผลิต 

และบริโภคผักปลอดภัย โดยเปลี่ยนมาใช้น�้าหมักและปุ๋ยหมักชีวภาพแทนการใช้ยาฆ่าแมลง 
และปุ๋ยเคมีในครัวเรือน น�้าหมักชีวภาพท่ีท�าขึ้นมานั้น ใช้เศษพืช เศษผักจากแปลงเกษตร 
หลังการเก็บเก่ียว และใช้เศษอาหาร เศษผักผลไม้ ท่ีเหลือจากการบริโภคในครัวเรือน นอกจากนี้ 
ยังท�าปุ๋ยหมักชีวภาพจากเศษใบไม้ในท่อซีเมนต์ โดยผสมกับมูลสัตว์และเศษใบไม้ อย่างละ 1 ส่วน 
ลงในท่อ ซีเมนต์ ผสมคลุกเคล้าให้ท่ัวและหม่ันพรมน�้า ซ่ึงจะใช้ระยะเวลาประมาณ 30 วัน  
ในการย่อยสลายเป็นธาตุอาหารจนได้ออกมาเป็นปุ๋ยหมักท่ีมีสีด�าคล�้า เปื่อยยุ่ย น�้าหนักเบา และ 

ไม่มีกลิ่นเหม็น

 ปัจจุบันบ้านหลังน้ีเป็นแหล่งอาหารปลอดภัย ท่ีสามารถผลิตผักปลอดสารไว้รับประทาน 

ในครอบครัวและสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ให้คนในชุมชนมาเรียนรู้การท�าน�้าหมักและปุ๋ยหมัก 

ชีวภาพ ซ่ึงนอกจากจะช่วยลดรายจ่ายในครัวเรือนแล้ว สิ่งส�าคัญท่ีสุด คือเป็นจุดเริ่มต้นให้ชุมชน 

ได้ตระหนักและลดการใช้สารเคมีในภาคเกษตรกรรมอื่น ๆ ได้อีกด้วย

4
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ผลส�เร็จ 
1. มีผัก ผลไม้ และสมุนไพรปลอดสารพิษเอาไว้รับประทานในครัวเรือน เพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพ  
 รวมท้ังสามารถแบ่งปันให้กับเพ่ือนบ้านและคนในชุมชน เกิดความสามัคคี มีน�้าใจเอ้ือเฟื้อซ่ึงกัน 

 และกัน
2. เกิดองค์ความรู ้ เรื่องการท�าปุ ๋ยอินทรีย์ได้ด ้วยตนเองภายในครัวเรือน รวมท้ังวิธีการดูแล 

 ผัก ผลไม้ และสมุนไพร เพ่ือให้ผลผลิตงอกงามดี เม่ือมีเหลือกินเหลือใช้ก็เผื่อแผ่ให้เพ่ือนบ้าน 

 และผู้มาเยือน
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เคล็ดลับ 

คุณสมบัต ิช่วยปรับสภาพความเป็นกรด-ด่าง เพิ่มจุลินทรีย์ในดิน เร่งการเจริญเติบโตและเสริมสร้างความแข็งแรงของพืช

Note : 
เศษอาหารในครัวเรือน
ที่เกิดขึ้นแต่ละวัน 
สามารถเติมใส่ลงไปเพ่ิมได้

ราดด้วยกากน�้าตาล
ประมาณ 600 cc.

ส่วนผสม
และวิธีการท�า

ปุ๋ยน�้าหมักชีวภาพ by แม่มอย

การน�าไปใช้	 ใช้น�้าหมักชีวภาพผสมกับน�้าใน
อัตราส่วน 10 cc. ต่อน�้า 20 ลิตร ส�าหรับรดน�้า
บ�ารุงพืช ผัก และผลไม้

คุณสมบัติ ช่วยเพิ่มธาตุอาหารให้กับพืชผัก

ปุ๋ยหมักชีวภาพ by แม่มอย

การน�าไปใช้	หลงัจากหม่ันรดน�า้ให้ชุ่มทุกวนัประมาณ 2-3 เดือน 
ส่วนผสมจะเริ่มมีการย่อยสลายและยุบตัว สามารถขุดปุ๋ยหมัก
ชวีภาพจากช่องทางดา้นลา่งท่ีท�าเอาไว้มาใช้งานในการเพิม่ธาตุ
อาหารให้กับพืชผักได้ตามความเหมาะสม

100 ซม. ขุดดินเป็นช่องและน�าอิฐมาหนุนใต้
วงบ่อซีเมนต์ให้เป็นช่องส�าหรับน�าปุ๋ย 
ที่ย่อยสลายแล้วมาใช้งาน

เศษใบไม้อัดให้แน่นสงูประมาณครึ่งหน่ึงของวงซีเมนต์

Note :
หมั่นรดน�้าให้ชุ่มทุกวันเมื่อเกิดการยุบตัว สามารถเติมวัสดุ
ตามขั้นตอนเดิมเพ่ิมได้

เติมปุ๋ยคอกประมาณ 1 ถังสี หรือ 20 ลิตร 
และเติมฟางข้าวให้สงูเท่าขอบวงซีเมนต์ตัวแรก

ราดด้วยกากน�้าตาลประมาณ 600 cc. 
ผสมกับ EM หรือน�้าหมักชีวภาพประมาณ 100 cc.

ส่วนผสม
และวิธีการท�า

ใส่เศษอาหาร เศษผัก
และผลไม้ ประมาณ 
1 ใน 4 ของความสงูถัง1 ใน 4

1 เติมน�้าให้ท่วม
เศษอาหาร เศษผัก
และผลไม้

3

2

1

2

3

4
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5

จุด
เรียนรู้

 นอกจากผมจะสามารถช่วยลดปริมาณขยะแล้ว 

สัตว์เลี้ยงของผมและพืชผักก็สามารถอาศัยอยู่ร่วมกัน

อย่างมีความสุข แบบเกื้อกูลซึ่งกันและกัน

นายจักราวุธ คำามา (พี่คร, อ้ายคร)

ชุมชนบ้านแม่ป๋าม อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

สวนลอยฟ้า
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สถานท่ี 
บ้านพี่คร

แนวคิด
 จุดเริ่มต้นเกิดจากพ่ีครเป็นคนรักสัตว์ รักต้นไม้ มีวิถีการใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายและเป็นมิตร 

กับสิ่งแวดล้อม แต่ประสบกับปัญหาพืชผักท่ีปลูกบนดินถูกรบกวนจากไก่ เป็ด และสุนัข ท่ีเลี้ยงไว ้

มาคุ้ยเขี่ยและขุดท�าลาย จึงคิดแก้ปัญหาอย่างง่ายด้วยการยกพืชผักขึ้นมาปลูกเหนือพ้ืนดินจน 

กลายเป็น “สวนลอยฟ้า” และใช้วัสดุเหลือใช้มาเป็นภาชนะในการปลูก รวมท้ังใช้ปุ๋ยท่ีผลิตเอง 
ซ่ึงปลอดภัยจากสารพิษ ดีต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

การด�เนินงาน  

 การท�าสวนลอยฟ้าของพ่ีครยึดตามหลักการจัดการขยะและน�าไปใช้ประโยชน์ โดยใช้แนวทาง
การจัดการแบบ 3Rs คอื Reduce Reuse Recycle น�ามาปรบัใช้ในครวัเรอืนของตนเอง ดงันี้

5

ลดใช้ จะได้ไม่ท้ิง

ลดท้ิง 
น�กลับมาใช้

ท้ิงไป 
สร้างใหม่

ไฉไลกว่าเดิม

Reduce

Reuse Recycle 3Rs
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Recycle คดัแยกขยะบางชนดิ
ท่ีสามารถน�าเข้าสู ่กระบวนการ 

เพ่ือน�ากลบัมาใช้ใหม่ เช่น ขวดแก้ว 
ขวดพลาสติก โดยน�า ไปขาย 

เป็นรายได้เสริม บางส่วนน�าไป
บริจาคเข ้ าร ่ วมกิจกรรมขยะ 

ฮอมบุญ ช่วยเหลือผู ้ยากไร้และ 

ผู้ด้อยโอกาสในชุมชน

Reduce ใช้ให้น้อยลง ลดการ
ใช ้วัสดุสิ่ งของหรือผลิตภัณฑ  ์

ท่ีก ่อให้เกิดขยะ ได้แก่ งดซ้ือ
ภาชนะส�าหรับปลูกพืชผัก งดใช้
ส า ร เ ค มี ป ร า บศั ต รู พื ช แ ล ะ 

ปุ๋ยเคมีต่าง ๆ งดรับถุงพลาสติก
และโฟม รวมท้ังใช ้ถุ งผ ้ า ไป 

จ่ายตลาด

Reuse ใช้ซ�้าหลายครั้งก่อนท้ิง 
ได้แก่ น�าถุงหูหิ้วพลาสติกกลับมา
ใช้ซ�้า น�าเสื้อผ้าเก่ามาใช้ถูพ้ืน  
น�าขวดหรือกระป๋องพลาสติกที่
ขายไม่ได้หรือขายได้ราคาต�่ามา
ดัดแปลงเป็นภาชนะปลูกผักและ
ไม ้ดอกไม ้ประดับ ท่ีแขวนได ้  
รวมท้ังน�ามาใส่ปุ๋ยฮอร์โมนท่ีท�า 
ใช้เอง น�าเศษใบไม้และมูลเป็ด 

ไก่มาท�าปุ๋ยหมัก น�ามุ้งและตาข่าย
เก่ามาท�าเสวียน 

ผลส�เร็จ 
1. ท�าให้คน สัตว์ พืช ได้อยู่อาศัยภายใต้ชายคาเดียวกันแบบพ่ึงพากันอย่างมีความสุข เอ้ือต่อการ 

 ด�ารงชีวิตร่วมกัน 
2. ลดการเกิดขยะในบ้าน จากการน�าเศษใบไม้ มูลสัตว์ บรรจุภัณฑ์พลาสติกท่ีช�ารุดหรือไม่ได้ใช้งาน 
 มาท�าให้เกิดประโยชน์ต่อการด�ารงชีวิต
3. สร้างรายได้ ลดรายจ่าย มีเหลือก็แบ่งปันให้เพ่ือนบ้าน น�ามาซ่ึงรอยยิม้บนใบหน้าของผูรั้บ แต่เป่ียมล้น 

 ด้วยความสุขของผู้ให้
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เคล็ดลับ 

ปุ๋ยฮอร์โมนไข่ by พ่ีคร

คุณสมบัติ ช่วยเร่งดอกและสร้างความแข็งแรงให้กับรากพืช

ส่วนผสม
และวิธีการท�า

การน�าไปใช้	เจือจางปุ๋ยฮอร์โมนท่ีได้จากการขยายน�้าหัวเชื้อ โดยใช้ปุ๋ย
ฮอร์โมนประมาณ 2 – 4 ช้อนโต๊ะ ผสมกับน�้าเปล่าประมาณ 10 ลิตร แล้ว
น�าไปฉีดพ่นบ�ารุงพืช

ไข่ไก่ 2 ฟอง ผงชรูส 39 กรัม (ซองขนาดเล็ก) กะปิ 2 ช้อนโต๊ะ

ขวดพลาสติก 1.5 ลิตร ปุ๋ยฮอร์โมนไข่

น�าส่วนผสมท้ังหมดใส่ลงในขวดพลาสติกขนาด 1.5 ลิตร เติมน�้าเปล่าลงไปประมาณ 1 ลิตร 
จากนั้นเขย่าให้ส่วนผสมต่าง ๆ เข้ากัน เปิดฝาเพื่อระบายแรงดันภายในขวด ปิดฝาแล้วน�าไป
วางตากแดดแบบเอียงขวดเพ่ือให้ได้รบัแสงอย่างท่ัวถึงท้ังขวดเป็นเวลา 15 วนั โดยจะต้องเขย่า
และเปิดฝาเพื่อระบายแรงดันทุกวัน น�้าหัวเชื้อจะค่อย ๆ กลายเป็นสีชมพูแดง ซ่ึงน�้าหัวเชื้อนี้
จะมีความเข้มข้นมาก ยังไม่เหมาะสมต่อการน�าไปใช้งาน

การท�า
น�้าหัวเชื้อ

เม่ือตากแดดน�้าหัวเชื้อครบ 15 วัน ให้ท�าการขยายจ�านวนน�้าหัวเชื้อท่ีมีความเข้มข้นมากก่อน
น�าไปใช้งาน โดยแบ่งน�้าหัวเชื้อใส่ขวดพลาสติกขนาด 1.5 ลิตร จ�านวน 20 ขวด เติมน�้าเปล่า
เพ่ิมเข้าไปให้ได้ประมาณ 3 ใน 4 ส่วนของขวด จากนั้นน�าไปตากแดดเป็นเวลา 1 เดือน  
โดยจะต้องเขย่าและเปิดฝาเพื่อระบายแรงดันทุกวัน ปุ๋ยฮอร์โมนจึงจะสามารถน�าไปใช้งานได้

การขยาย
น�้าหัวเชื้อ
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ผกัปลอดสาร อาหารปลอดภัย6

จุด
เรียนรู้

แนวทางการบริหารจัดการนำ้าและป่าอย่างยั่งยืน 

ที่จะทำาให้เกษตรกรและชาวบ้านทุกคนมีนำ้าใช้ตลอดทั้งปี

ชุมชนบ้านแม่ป๋าม อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

    อ่างห้วยมะแหน ห ัวใจชุมชน
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สถานท่ี 
อ่างเก็บน�้าห้วยมะแหน 
ติดกับบริเวณป่าต้นน�้าของชุมชน

แนวคิด
 ชุมชนบ้านแม่ป๋ามตั้งอยู่ท่ามกลางทรัพยากรธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ์ มีแหล่งน�้า ภูเขา และ 

ป่าไม้ล้อมรอบ ผู้น�าชุมชนและชาวบ้านตระหนักถึงความส�าคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม จึงได้ขออนุญาตจากกรมป่าไม้เข้าร่วมโครงการหนึ่งหมู่บ้าน หนึ่งป่าชุมชน  
โดยก�าหนดพ้ืนท่ีป่าชุมชนจ�านวน 1 แห่ง ซ่ึงอยู่ติดกับอ่างเก็บน�้าท่ีส�าคัญของชุมชน พ้ืนท่ีป่าชุมชน
ดังกล่าวจึงเปรียบเสมือนภูสวรรค์ท่ีโอบกอดสายธาราท่ีหล่อเลี้ยงชุมชนมาเป็นเวลาเนิ่นนาน 

การด�เนินงาน  

 อ่างเก็บน�า้ห้วยมะแหนมีพ้ืนท่ีประมาณ 8 ไร่ สามารถกักเก็บน�า้ได้ประมาณ 1,000,000 ลกูบาศก์เมตร 
เป็นอีกหนึ่งแหล่งส�ารองน�้าท่ีมีการบริหารจัดการเพ่ือให้มีน�้าเพียงพอต่อการใช้งานท้ังท�าการเกษตร 
อุปโภค และบรโิภคในชมุชนตลอดท้ังปี ส่วนพ้ืนท่ีป่าชมุชนมีพ้ืนท่ีประมาณ 1,836 ไร่ เนือ่งจากเป็นป่าต้นน�า้ 
ทางเทศบาลต�าบลปิงโค้งจงึได้ก�าหนดให้เป็นพ้ืนท่ีปกปักทรัพยากรท้องถิน่ตามโครงการอนรุกัษ์พันธกุรรม 

พืชอันเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิซ่ึงมีวัตถปุระสงค์เพ่ืออนรุกัษ์ทรัพยากรท้องถิน่ 3 ด้าน ได้แก่ ทรพัยากร 
กายภาพ ทรพัยากรชวีภาพ และทรพัยากรวฒันธรรมภมิูปัญญา เพ่ือสร้างความเข้าใจให้ชมุชนตระหนกั 

ถงึความส�าคญัของพันธกุรรมพืชท่ีมีอยูใ่นท้องถิน่ และสายสมัพันธ์ระหว่างน�า้และป่าท่ีคอยพ่ึงพาหล่อ
เลีย้งกันและกันเอาไว้ รวมท้ังมีการออกกฎระเบียบร่วมกันในการดแูลรกัษาและใช้ประโยชน์อย่างยัง่ยนื

ผลส�เร็จ 
1. ชาวบ้านเกิดความตระหนักและรู้สึกหวงแหนในทรัพยากรท้องถิ่น ช่วยกันอนุรักษ์แหล่งน�้า 
 และป่าไม้ซ่ึงเป็นแหล่งอาหารก่อให้เกิดความสมดุลต่อระบบนเิวศเพ่ือให้คงอยูคู่ช่มุชนอย่างยัง่ยนื  
 รักษาไว้ให้ชนรุ่นหลังได้ใช้ประโยชน์ต่อไป
2. ชุมชนมีแหล่งน�้าส�ารองไว้ใช้เพียงพอตลอดท้ังปี และมีการวางแผนน�าเทคโนโลยีด้านการใช้ 
 พลังงานทดแทนมาปรับใช้ในการบริหารจัดการแหล่งน�้า
3. มีแหล่งพ้ืนท่ีศึกษาส�าหรับการจัดท�าระบบฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชของไทยให้แพร่หลายและ 

 สามารถสื่อถึงกันได้ท่ัวประเทศ

6
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7

จุด
เรียนรู้   เสว ียน ฮักโลก

 ชุมชนลดการเผา แบบภูมิปัญญาพื้นบ้าน 
ด้วยการสานไม้ไผ่ใส่ใบไม้กลายเป็นปุ๋ยธรรมชาติ

ชุมชนบ้านแม่ป๋าม อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
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สถานท่ี 
ป่าบริเวณฌาปนสถานเก่า 
ตั้งอยู่ริมถนนหน้าทางเข้าชุมชนบ้านแม่ป๋าม

แนวคิด
 ป่าในชุมชนบ้านแม่ป๋ามมีลักษณะเป็นป่าเบญจพรรณและมีการผลัดใบในช่วงฤดูแล้ง ซ่ึงทุกป ี

ท่ีผ่านมาชาวบ้านเลือกก�าจัดเศษวัชพืช เศษใบไม้ และก่ิงไม้แห้งที่เป็นแหล่งเชื้อเพลิงโดยใช้วิธีการ 

ชิงเผา เพราะเป็นวิธีการท่ีสะดวกรวดเร็ว แต่บางคร้ังการชิงเผาในพ้ืนท่ีป่าก็ไม่สามารถควบคุม 

เพลงิได้ จงึน�ามาซ่ึงปัญหาไฟป่าและหมอกควนั ท�าให้เกิดมลพิษทางอากาศท่ีทวคีวามรนุแรงมากขึน้
ทุกปี ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของชุมชนโดยตรง 

การด�เนินงาน  

 ชาวชมุชนบ้านแม่ป๋าม เทศบาลต�าบลปิงโค้ง และภาคเีครอืข่ายท่ีเก่ียวข้อง ได้หาวธิแีก้ไขปัญหา
ร่วมกันโดยใช้วิธีการจัดท�าเสวียน ซ่ึงเป็นภูมิปัญญาพ้ืนบ้านท่ีใช้ส�าหรับกักเก็บเศษใบไม้ ก่ิงไม้  
และวชัพืช จนเกิดการย่อยสลายตามธรรมชาติกลายเป็นปุ๋ยบ�ารงุต้นไม้ โดยเริม่น�าร่องในพ้ืนท่ีป่าปกปัก 

ของชุมชนเนื้อท่ี 7 ไร่ มีไม้ยืนต้นมากกว่า 490 ต้น จึงมีปริมาณเศษใบไม้และก่ิงไม้แห้งร่วงล่นลงมา
เป็นปริมาณมาก เกิดเป็นกิจกรรม เสวียนฮักโลก เป็นท่ีมาของวิถีชีวิตแบบใหม่ท่ีมีการงดชิงเผา

ผลส�เร็จ 
1. ช่วยลดการเผา ลดการปล่อยมลพิษทางอากาศ ท�าให้ชุมชนบ้านแม่ป๋ามเป็นชุมชนท่ีสะอาด 

 และน่าอยู่ นอกจากนี้ยังขยายผลการท�าเสวียนไปสู่ครัวเรือนอีกด้วย
2. ป่าปกปักแห่งนีท่ี้ชมุชนช่วยกันดแูลและอนรุกัษ์ไว้สามารถดดูซับปรมิาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 

 ได้ถึง 529,725 KgCO2e/ปี
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8

จุด
เรียนรู้   บ้ านพ อ เพ ี ย ง

  ทำาตามรอยพระเจ้าอยู่หัวที่ท่านบอกว่า ให้ทำาเศรษฐกิจพอเพียง 

อยู่อย่างพอเพียง ปลูกผักผลไม้กินเอง ปลอดสารพิษ 

เหลือจากที่กินใช้ก็นำาไปขายเป็นรายได้หมุนเวียนเลี้ยงครอบครัว 

มีความสุขอยู่กับไร่กับสวนในบ้านตนเอง

นางเสาร์คำา ชุมภู (แม่เสาร์คำา) 

ชุมชนบ้านแม่ป๋าม อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

  .indd   28 12/6/2565 BE   12:54 PM



29

สถานท่ี 
บ้านของแม่เสาร์ค�า

แนวคิด
 จดุเริม่ต้นแต่เดมิแม่เสาร์ค�ามีอาชพีรบัจ้างท่ัวไป หาเช้ากินค�า่ ต่อมาแม่เสาร์ค�าเริม่สงัเกตเห็นสมาชกิ
ในหมู่บ้านเจ็บป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน สารพิษตกค้างในเลือด ท�าให้เสียชีวิต 

ด้วยโรคท่ีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากอาหารท่ีรับประทานเข้าไป แม่เสาร์ค�าจึงหันมาปลูกพืชผักทานเอง 
ในสวนหลังบ้าน เลี้ยงปลา กบ ไก่ เอาไว้เป็นแหล่งโปรตีนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาเป็นหลักในการด�ารงชีวิต ปลูก 

เท่าท่ีกิน กินเท่าท่ีปลกู ปลกูท้ังผกั ผลไม้ มะม่วง ล�าไย ผักผลไม้ท่ีปลกูในสวน เม่ือทานไม่หมด ก็แบ่งปัน 

เพ่ือนบ้าน หรอืเก็บไปขาย สร้างรายได้ ลดรายจ่ายได้เป็นอย่างดี อีกท้ังในสวนหลงับ้านกลายเป็นสถานท่ี 

พักผ่อนอย่างด ีเพราะมีความร่มรืน่ เยน็สบาย มองไปทางไหนก็เห็นแต่แปลงผกัและผลไม้ เรยีนรูอ้ยูแ่บบ 

พอเพียง ด้วยเกษตรแบบผสมผสานตามแนวพระราชด�าริ ถงึแม้จะมีอายมุากแล้ว แต่สขุภาพยงัแขง็แรง 
ไม่เจ็บป่วยด้วยโรคใด ๆ รอยยิ้มของแม่เสาร์ค�าจึงบ่งบอกถึงความสุขในชีวิตท่ีหาได้ยากยิ่ง

การด�เนินงาน  

 แม่เสาร์ค�าได้น้อมน�าหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้และเรียนรู้ไปกับการใช้ชีวิตด้วยวิถีแบบชาวบ้าน 
ผนวกเข้ากับการจัดการอย่างครบวงจร ดังนี้
 • ปลูกทุกอย่างท่ีกิน กินทุกอย่างท่ีปลูก ไม่ว่าจะเป็นสมุนไพร พืชผักสวนครัว และผลไม้ท้องถิ่น 

  ท่ีดูแลง่าย โตเร็ว ให้ผลผลิตเพียงพอรับประทานในครัวเรือนตลอดท้ังปี 
 • ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ลดการใช้ปุ๋ยเคมี ปลูกแบบปลอดสารพิษ ส่งผลดีต่อดีต่อสุขภาพ
 • เลี้ยงสัตว์ไว้เป็นแหล่งอาหารประเภทโปรตีน เช่น ไก่ ปลา กบ เป็นต้น
 • มีแหล่งน�้าเอาไว้เลี้ยงสัตว์น�้าและส�ารองน�้าไว้ใช้เผื่อช่วงฤดูแล้งหรือระยะฝนท้ิงช่วง

ผลส�เร็จ 
1. ครัวเรือนสามารถพึ่งพาตนเองได้ มีเนื้อสัตว์ ไข่ไก่ พืชผักสวนครัว สมุนไพร และผลไม้ปลอดสารพิษ 

 ปลอดภัยต่อสุขภาพไว้รับประทาน ปลูกสิ่งท่ีกิน กินสิ่งท่ีปลูก ช่วยลดรายจ่ายภายในครัวเรือน
2. มีบ่อเลี้ยงปลาและกักเก็บน�้าไว้ใช้ในหน้าแล้ง โดยไม่ต้องพึ่งพาน�้าจากระบบสาธารณูปโภค
3. ผลผลิตต่าง ๆ ท่ีเหลือสามารถน�าไปแบ่งปันเพ่ือนบ้านหรือน�าไปขาย กลายเป็นรายได้หมุนเวียน 

 เพิ่มเติมให้กับครัวเรือน  
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  ทำาตามรอยพระเจ้าอยู่หัวที่ท่านบอกว่า ให้ทำาเศรษฐกิจพอเพียง 

อยู่อย่างพอเพียง ปลูกผักผลไม้กินเอง ปลอดสารพิษ 

เหลือจากที่กินใช้ก็นำาไปขายเป็นรายได้หมุนเวียนเลี้ยงครอบครัว 

มีความสุขอยู่กับไร่กับสวนในบ้านตนเอง

นางเสาร์คำา ชุมภู (แม่เสาร์คำา) 

ชุมชนบ้านแม่ป๋าม อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
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จุด
เรียนรู้   ฝายสืบชะตา ฮกัป ่า ฮักนำ้า

 การผสมผสานความเชื่อ ความศรัทธา 

กับวิถีรักป่าและสายนำ้าให้อยู่คู่ชุมชน

ชุมชนบ้านแม่ป๋าม อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
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สถานท่ี 
ฝายก้ันล�าน�้าแม่ป๋าม

แนวคิด
 แม้ว่าชาวชุมชนบ้านแม่ป๋ามส่วนใหญ่จะนับถือศาสนาพุทธ แต่ยังคงรักษาความเชื่อและศรัทธาใน
จติวญิญาณแห่งป่าไม้และสายน�า้ซ่ึงเป็นภมิูปัญญาดัง้เดมิ เพราะทุกคนเชือ่ว่าป่าไม้และสายน�า้เปรยีบดัง่
สายเลือดและลมหายใจท่ีหล่อเลี้ยงทุกคนในชุมชน หากวันใดขาดท้ัง 2 สิ่งนี้ความเป็นชุมชนบ้าน 

แม่ป๋ามจะไม่หลงเหลอืให้บุตรหลานได้จดจ�า จงึน�าความเชือ่ ความศรทัธา ผสานกับวฒันธรรมประเพณี
ท่ีปฏิบัติสืบต่อกันมาอย่างยาวนาน มาใช้ในการดูแลและอนุรักษ์ป่าไม้และสายน�้าให้อยู่คู่ชุมชนต่อไป

การด�เนินงาน  

 ชุมชนได้สืบทอดภูมิปัญญาพิธีกรรมการเลี้ยงผีฝาย การบวชป่า และสืบชะตาสายน�้า เพื่อเป็นการ
รักษาป่าไม้และแหล่งน�้าของชุมชน และส่งต่อพิธีกรรมท้องถิ่นเหล่านี้ให้กับลูกหลานมาอย่างต่อเน่ือง 

รุ่นต่อรุ่น ซ่ึงแต่ละพิธีกรรมมีความเชื่อและความหมายเชิงสัญลักษณ์ท่ีลึกซ้ึงแตกต่างกันออกไปดังนี้

 • การเลีย้งผฝีายหรอืการเลีย้งผีขนุน�า้ เป็นการท�าพิธสีงัเวยผหีรอืเทวดาอารกัษ์ ผูเ้ป็นหวัหน้าของ 
  ผีอารักษ์ทั้งหลายท่ีท�าหน้าท่ีในการปกปักรักษาป่าไม้อันเป็นแหล่งต้นน�้าล�าธาร เพ่ือเป็นการ 

  ขอบคุณท่ีดลบันดาลให้มีน�้ากินน�้าใช้
 • การบวชป่า เป็นกุศโลบายเพ่ือรักษาป่าไม้ให้คงอยู ่ซ่ึงใช้ความเชือ่เรือ่งการบวช โดยใช้ผ้าเหลือง 
  มาห่มต้นไม้ เสมือนว่าต้นไม้ได้ผ่านการบวชแล้วจะได้ไม่มีใครกล้าตัด ท�าให้ป่าไม้ยงัคงความอุดมสมบูรณ์
 • พิธีสืบชะตาสายน�้า เป็นพิธีกรรมของคนล้านนนาท่ีมีความเชื่อว่า การสืบชะตาคือการต่ออายุ 
   ท�าให้มีอายุยืนยาวไม่เจ็บไม่ป่วย ชุมชนจึงจัดตั้งศาลเพียงตาและปะร�าพิธีขึ้นบริเวณใกล้กับฝาย 

  บนล�าน�้าแม่ป๋าม เพื่อให้สายน�้าไม่เหือดแห้งและคอยหล่อเลี้ยงทุกชีวิตในชุมชนต่อไป

ผลส�เร็จ 
 ชาวบ้านและเยาวชนรุ่นหลังเกิดความเช่ือและความศรัทธาในการช่วยกันดูแลและอนุรักษ์แหล่งน�้า
และป่าไม้ของชุมชน ไม่ท้ิงขยะหรือสารพิษลงสู่แหล่งน�้า ไม่เผาหรือตัดไม้ท�าลายป่า เพ่ือให้มีป่าไม้ท่ี 

อุดมสมบูรณ์และแหล่งน�้าท่ีสะอาดส�าหรับการใช้พักผ่อนหย่อนใจ อุปโภค บริโภค และท�าการเกษตร
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